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RESUMO 
 
 

Muito se tem falado sobre a importância de se desenvolver o gosto pela leitura desde a mais 
tenra idade, a fim de se construir crianças leitoras que se tornarão adultos leitores. A leitura 
para crianças pequenas proporciona estímulo para a sua alfabetização, gera momentos em 
que os pequenos podem ter oportunidade de desenvolver a habilidade de leitura, permite vestir 
fantasias, alimentar a criatividade, envolver-se com as personagens, momentos que raramente 
acontecem em seus lares. Uma vez constatadas as necessidades e carências na leitura de 
crianças de uma Escola de Educação Infantil da rede pública municipal, a partir de 
observações, foi possível pensar um projeto que pudesse contribuir para o incentivo à leitura. O 
projeto teve como objetivo incentivar o prazer pela leitura e a participação efetiva das crianças 
que ainda não possuem um entendimento completo do mundo letrado além de valorizar o 
momento de desenvolvimento da fantasia por meio de contos que, muitas vezes, não são 
proporcionados pela família. Durante a aplicação do projeto pode ser observado o quão 
participativas as crianças se tornavam estimuladas por uma simples pergunta ao final de cada 
leitura. As discussões e apontamentos que faziam se revelaram um terreno fértil para o 
conhecimento, possibilitou perceber o quanto eles absorveram da história, se envolveram com 
as personagens, soltaram a imaginação e, por meio de atividades lúdicas, discutiam um novo 
rumo para as personagens. Com os olhos voltados para cada virada de página e atentos aos 
tons das vozes proferidas por cada integrante do nosso grupo, cada momento de tão único se 
tornou um grande momento de troca de conhecimento, o que não ocorreu somente com as 
crianças, mas também entre nós integrantes do Pibid. Os momentos compartilhados com os as 
crianças com pequena diferença de idade, nos mostrou que as estratégias de leitura requerem 
um conhecimento reflexivo e renovado constantemente, o que exige do professor que esteja 
sempre preparado para encontrar vários fatores prováveis ao mesmo tempo. Ao longo do 
desenvolvimento do projeto, nos questionávamos sobre: como fazer quando um aluno pede 
para ir ao banheiro e assim que o colega escuta a palavra “banheiro” quer ir também? Como 
agir quando um aluno sai do grupo e assim que aquele sai o outro também se acha no direito 
de fazer o mesmo? Quanto tempo se deve depreender para não tornar um momento prazeroso 
em uma tortura para aqueles que têm muita energia e não conseguem ficar muito tempo 
parados? Quando saber se aquele choro é uma simples estratégia para chamar a atenção 
devido à pouca idade ou se é por outro motivo? O que fazer quando o choro de um contagia o 
grupo inteiro que passa a chorar também? Além da gestão do grupo de crianças pequenas 
também aprendemos a nos questionar sobre as diferentes estratégias de leitura, sobre a 
importância de ler para crianças pequenas, sobre como conseguem interpretar histórias a seu 
modo adentrando no mundo da fantasia. Foi um projeto no qual as dúvidas se tornaram 
conhecimento valioso com o apoio não somente da nossa supervisora, mas também, da escola 
como um todo. 


